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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ορθή Επανάληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 327
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
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Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσίμου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση 5 αναμόρφωσης προϋπολογισμού
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015».
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 147/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει και προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 5η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους
2015, η οποία έχει ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδων με δημιουργία Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, διότι μετά από αυτοψίες και αρχικές επιμετρήσεις που διενεργήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες του
Δήμου μας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι ανά Δημοτική Ενότητα
διαφορετικές από αυτές που αρχικά ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό του έτους
2015, έτσι ώστε να επιτύχουμε πιο αποτελεσματικά τον στόχο αυτό.
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6262.013
Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Αιγείρας - Ακράτας
30-6262.014
Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Διακοπτού
30-6262.015
Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Αιγίου
30-6262.016
Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε ΣυμπολιτείαςΕρινεού
ΣΥΝΟΛΟ:
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.000,00
14.300,00
20.000,00
15.000,00
64.300,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο
ποσό στο ποσό των 65.493,31 €
Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6262.018
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Αιγείρας
30-6262.019
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Ακράτας
30-6262.020
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Διακοπτού
30-6262.021
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Αιγίου
30-6262.022
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Συμπολιτείας
30-6262.023
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Ερινεού
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00
10.000,00
10.000,00
14.300,00
10.000,00
10.000,00
64.300,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό στο ποσό των 1.193,31€
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α. Εξόδων με την ενίσχυση ΚΑ Εξόδου
Μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, με μείωση του Κ.Α. 30-7131.006 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού πυροσβεστικών οχημάτων», διότι δεν υπάρχει ανάγκη για προμήθεια νέου
μηχανολογικού εξοπλισμού παρά μόνο για επισκευές και συντηρήσεις όλων των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην συντήρηση Δημοτικών χώρων πρασίνου με
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αποτέλεσμα να πρέπει να αυξηθεί ο Κ.Α.30-6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων».
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
30-7131.006
πυροσβεστικών οχημάτων
Αυξάνεται ισόποσα ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανη30-6264
μάτων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 1.193,31€
3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α. Εξόδων με την δημιουργία ΚΑ Εξόδου
Μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, με μείωση του Κ.Α.30-7323.057 «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας», διότι δεν υπάρχει
ανάγκη για άντληση όλου του ποσού που έχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015, με δεδομένο το ότι τα μηχανήματα που διαθέτει ο δήμος μας
μετά τις αναγκαίες επισκευές που έχουν γίνει είχε επαρκούν για τις ανάγκες του Δήμου μας. Επίσης, τη δημιουργία του Κ.Α. 30-7131.009 «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για δράσεις πυροπροστασίας και πυρόσβεσης», για δράσεις
Πολιτικής Προστασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο και για την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και λοιπών καταστάσεων.
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου α30-7323.057
ντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας
Δημιουργείται ισόποσα ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι30-7131.009
σμού για δράσεις πυροπροστασίας και πυρόσβεσης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
8.500,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
8.500,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 1.193,31€
4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α. Εξόδων με την ενίσχυση ΚΑ Εξόδων
Μετά από την μέχρι τώρα μη πρόσληψη του προσωπικού εκτάκτων αναγκών λόγω του σεισμού της 7ης Νοεμβρίου 2014 δεν πρόκειται να εξαντληθεί εξ ολοκλήρου η
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και πρέπει να διατεθεί για την ενίσχυση
του ΚΑ που αφορά την πληρωμή των σχολικών φυλάκων οι οποίοι πρόκειται να επαναπροσληφθούν μετά την υπουργική απόφαση καθώς και για την ενίσχυση του
ΚΑ που αφορά δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων αφού δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού σε πιο ύψος θα φτάσουν, ως εκ τούτου.
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Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6041.001
Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ερ30-6054.001
γασίας ορισμένου χρόνου
Ενισχύονται ισόποσα οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βα10-6021
σικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
10-6052
σύμβαση αορίστου χρόνου
00-6492

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
160.000,00
45.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
60.000,00

45.000,00

100.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 1.193,31€
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 147/2015 »

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθμ.147/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τη πέμπτη (5η) αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και έλαβε υπόψη του την
υπ’ αριθ.653/2014 απόφασή του περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) οικονομικού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 177717/
16455/19-1-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ. 18/2015 απόφαση του, που αφορά την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.
18948/2243/5-3-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ. 97/2015 απόφαση του,
που αφορά την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 33310/ 3766/30-3-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ. 209/2015 απόφαση του, που αφορά την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθ. πρωτ. 53711/5775/2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.2412015 απόφαση
του, που αφορά την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, καθώς επίσης και τις διατάξεις της
5
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παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/ τ.Α/23 .07. 2013),
πλην των δημοτικών συμβούλων κ.κ.1) Χρ.Λαϊνά, 2) Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 3) Γρηγ.Τριανταφυλλόπουλου,4) Μιχ.Κωνσταντίνου &
5) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, οι οποίοι δήλωσαν «παρών» [σύμφωνα με
την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.Α /08.06.
2006)], η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος,
Αποφασίζει
ης
Την έγκριση της (5 ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015, ως προς τα έσοδα και τα έξοδα,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.147/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
Α Ν Α Λ Υ Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Ι Θ Μ Ω Ν
5 η ς Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδων με δημιουργία Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, διότι μετά από αυτοψίες και αρχικές επιμετρήσεις που διενεργήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες του
Δήμου μας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι ανά Δημοτική Ενότητα
διαφορετικές από αυτές που αρχικά ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό του έτους
2015, έτσι ώστε να επιτύχουμε πιο αποτελεσματικά τον στόχο αυτό.
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6262.013
Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Αιγείρας - Ακράτας
30-6262.014
Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Διακοπτού
30-6262.015
Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Αιγίου
30-6262.016
Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε ΣυμπολιτείαςΕρινεού
ΣΥΝΟΛΟ:
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.000,00
14.300,00
20.000,00
15.000,00
64.300,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο
ποσό στο ποσό των 65.493,31 €
Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6262.018
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Αιγείρας
30-6262.019
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Ακράτας
30-6262.020
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Διακοπτού
30-6262.021
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Αιγίου
30-6262.022
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Συμπολιτείας
30-6262.023
Καθαρισμός οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Ερινεού
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00
10.000,00
10.000,00
14.300,00
10.000,00
10.000,00
64.300,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό στο ποσό των 1.193,31€
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2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α. Εξόδων με την ενίσχυση ΚΑ Εξόδου
Μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, με μείωση του Κ.Α. 30-7131.006 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού πυροσβεστικών οχημάτων», διότι δεν υπάρχει ανάγκη για προμήθεια νέου
μηχανολογικού εξοπλισμού παρά μόνο για επισκευές και συντηρήσεις όλων των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην συντήρηση Δημοτικών χώρων πρασίνου με
αποτέλεσμα να πρέπει να αυξηθεί ο Κ.Α.30-6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων».
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
30-7131.006
πυροσβεστικών οχημάτων
Αυξάνεται ισόποσα ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανη30-6264
μάτων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 1.193,31€
3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α. Εξόδων με την δημιουργία ΚΑ Εξόδου
Μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, με μείωση του Κ.Α.30-7323.057 «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας», διότι δεν υπάρχει
ανάγκη για άντληση όλου του ποσού που έχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015, με δεδομένο το ότι τα μηχανήματα που διαθέτει ο δήμος μας
μετά τις αναγκαίες επισκευές που έχουν γίνει είχε επαρκούν για τις ανάγκες του Δήμου μας. Επίσης, τη δημιουργία του Κ.Α. 30-7131.009 «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για δράσεις πυροπροστασίας και πυρόσβεσης», για δράσεις
Πολιτικής Προστασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο και για την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και λοιπών καταστάσεων.
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου α30-7323.057
ντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας
Δημιουργείται ισόποσα ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι30-7131.009
σμού για δράσεις πυροπροστασίας και πυρόσβεσης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
8.500,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
8.500,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 1.193,31€
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4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α. Εξόδων με την ενίσχυση ΚΑ Εξόδων
Μετά από την μέχρι τώρα μη πρόσληψη του προσωπικού εκτάκτων αναγκών λόγω του σεισμού της 7ης Νοεμβρίου 2014 δεν πρόκειται να εξαντληθεί εξ ολοκλήρου η
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και πρέπει να διατεθεί για την ενίσχυση
του ΚΑ που αφορά την πληρωμή των σχολικών φυλάκων οι οποίοι πρόκειται να επαναπροσληφθούν μετά την υπουργική απόφαση καθώς και για την ενίσχυση του
ΚΑ που αφορά δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων αφού δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού σε πιο ύψος θα φτάσουν, ως εκ τούτου.
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6041.001
Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ερ30-6054.001
γασίας ορισμένου χρόνου
Ενισχύονται ισόποσα οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βα10-6021
σικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
10-6052
σύμβαση αορίστου χρόνου
00-6492

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
160.000,00
45.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
60.000,00

45.000,00

100.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 1.193,31€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 327/2015
O Γραμματέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 376
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
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Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσίμου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )

2

ΑΔΑ: 74ΣΗΩ6Χ-ΦΝΕ

Για το αντικείμενο: «Διαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ ετών 2006, 2007,
2008,2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014 και 2015 ( Παπαναστασίου
Γεώργιος ) ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το (52ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας , που έχει ως
εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Μετά την αποστολή ειδοποιητηρίων απόδοσης ΤΑΠ έτους 2015,
προσήλθε στην υπηρεσία ο κ. Παπαναστασίου Γεώργιος του Μαρίνου
με ΑΦΜ 038727311, ο οποίος χρεώνεται με Τέλος ακίνητης Περιουσίας
για δύο οικόπεδα έκτασης 300,00 τμ και 350,00 τμ στην οδό Αγίου Μελετίου. Σύμφωνα όμως με αντίγραφο Ε9 έτους 2005 και έτους 2014 προκύπτει ότι είναι ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου έκτασης 330,00 τμ στην οδό
Αγίου Μελετίου. Στη συνέχεια αφού διορθώσαμε στο πρόγραμμα υπολογισμού ΤΑΠ τα τετραγωνικά του ακινήτου και επανυπολογίσαμε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για τα έτη 2006-2015, διαπιστώθηκε ότι θα
πρέπει να διαγραφούν από την καρτέλα του οφειλές ΤΑΠ συνολικού ποσού εκατόν έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών.
Ως εκ τούτου εισηγούμαι τη διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ ετών 2008
έως 2015 ως εξής :
1) Για τα έτη 2006-2008, διαγραφή ποσού έξι ευρώ και εξήντα
λεπτών (6,60 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ ετών
2006, 2007 και 2008 το ποσό των εκατόν τριάντα ενός ευρώ και
επτά λεπτών (131,07 €) που είναι και το ορθό.
2) Για το έτος 2009 διαγραφή ποσού τριών ευρώ και ογδόντα
πέντε λεπτών (3,85 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση
ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα επτά
λεπτών (50,97 €) που είναι και το ορθό.
3) Για το έτος 2010 διαγραφή ποσού τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (3,85 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ
έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών
(50,97 €) που είναι και το ορθό.
4) Για το έτος 2011 διαγραφή ποσού δέκα τεσσάρων ευρώ και
ογδόντα ενός λεπτών (14,81 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα
επτά λεπτών (50,97 €) που είναι και το ορθό.
5) Για το έτος 2012 διαγραφή ποσού έντεκα ευρώ και πενήντα
δύο λεπτών (11,52 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση
ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα επτά
λεπτών (50,97 €) που είναι και το ορθό.
6) Για το έτος 2013 διαγραφή ποσού είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (21,94 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα
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επτά λεπτών (50,97 €) που είναι και το ορθό.
7) Για το έτος 2014 διαγραφή ποσού είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (21,94 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα
επτά λεπτών (50,97 €) που είναι και το ορθό.
8) Για το έτος 2015 διαγραφή ποσού είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (21,94 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα
επτά λεπτών (50,97 €) που είναι και το ορθό.
Ήτοι συνολικό ποσό διαγραφής ως αχρεωστήτως επιβληθέντων
τελών ακίνητης περιουσίας, εκατόν έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά
(106,45 € ) ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου
Αιγιαλείας, είδε το σχετικό φάκελο με τα οικονομικά παραστατικά και
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463 /2006 Δ.Κ.Δ
και του άρθρου 65 Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης , ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 2) Δημ. Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος & 3 ) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα
Αποφασ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει τη διαγραφή του συνολικού ποσού των εκατόν έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (106,45 €), ως αχρεωστήτως επιβληθέντων
τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), των ετών 2008 έως 2015, σε βάρος
του κ. Παπαναστασίου Γεωργίου του Μαρίνου, με ΑΦΜ: 038727311, ως
εξής :
1) Για τα έτη 2006-2008, διαγραφή ποσού έξι ευρώ και εξήντα
λεπτών (6,60 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ ετών
2006, 2007 και 2008 το ποσό των εκατόν τριάντα ενός ευρώ και
επτά λεπτών (131,07 €) που είναι και το ορθό.
2) Για το έτος 2009 διαγραφή ποσού τριών ευρώ και ογδόντα
πέντε λεπτών (3,85 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση
ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα επτά
λεπτών (50,97 €) που είναι και το ορθό.
3) Για το έτος 2010 διαγραφή ποσού τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (3,85 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ
έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών
(50,97 €) που είναι και το ορθό.
4) Για το έτος 2011 διαγραφή ποσού δέκα τεσσάρων ευρώ και
ογδόντα ενός λεπτών (14,81 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα
επτά λεπτών (50,97 €) που είναι και το ορθό.
4
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5) Για το έτος 2012 διαγραφή ποσού έντεκα ευρώ και πενήντα δύο
λεπτών (11,52 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών
(50,97 €) που είναι και το ορθό.
6) Για το έτος 2013 διαγραφή ποσού είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (21,94 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα
επτά λεπτών (50,97 €) που είναι και το ορθό.
7) Για το έτος 2014 διαγραφή ποσού είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (21,94 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα
επτά λεπτών (50,97 €) που είναι και το ορθό.
8) Για το έτος 2015 διαγραφή ποσού είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (21,94 €) έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση ΤΑΠ έτους 2009 το ποσό των πενήντα ευρώ και ενενήντα
επτά λεπτών (50,97 €) που είναι και το ορθό.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 376/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 377
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσί1
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μου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: «Διαγραφή ποσού 0,5% επί των ακαθαρίστων
εσόδων έτους 2013 ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το (53ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας , που έχει ως
εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Μετά την αποστολή των ειδοποιητηρίων για την απόδοση τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013 προσήλθαν στην
υπηρεσία μας δημότες, για την τακτοποίηση των σε βάρος τους σχετικών
χρεώσεων. Ζητήθηκαν από την υπηρεσία μας και κατατέθηκαν αντίγραφα εκκαθαριστικών ΦΠΑ, αντίγραφα βιβλίων εσόδων εξόδων, βεβαιώσεις λογιστών κ.λ.π. δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων από τα οποία
διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω και εισηγούμαι τα ακόλουθα:
1) Ο κ. Καλαντζής Βασίλειος του Παναγιώτη με ΑΦΜ 074391630,
ο οποίος διατηρεί καφέ αναψυκτήριο επί της οδού Σολωμού 25 στο Αίγιο ζήτησε διαγραφή τέλους 0,5% , έτους 2013 συνολικού ποσού οχτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών ( 853,21 €).
Για τη χρήση 2013 τα ακαθάριστα έσοδα όπως αναζητήθηκαν από
την υπηρεσία μας στην ΔΟΥ Αιγίου, ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων δέκα τριών ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών
(212.013,70€) και ο αναλογούν φόρος που προκύπτει είναι χίλια πενήντα
τέσσερα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (1.054,79€).
Σύμφωνα όμως με το αντίγραφο της εκκαθαριστικής δήλωσης
ΦΠΑ έτους 2013 το αντίγραφο του βιβλίου εσόδων-εξόδων έτους 2013
και βεβαίωση του λογιστή του, τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται και
από άλλη δραστηριότητα που δεν υπόκεινται σε απόδοση τέλους 0,5%
(εκμετάλλευση περιπτέρου). Τα ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε
απόδοση τέλους 0,5% έτους 2013, ανέρχονται στο ποσό των σαράντα
χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών
(40.517,77 €) και ο αναλογούν φόρος, στο ποσό των διακοσίων ενός
ευρώ και πενήντα οχτώ (201,58 €).
Ως εκ τούτου εισηγούμαι τη διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013, συνολικού ποσού οχτακοσίων πενήντα
τριών και είκοσι ενός λεπτών (853,21 €), ως αχρεωστήτως επιβληθέντος
έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων 2013, το ποσό των διακοσίων ενός ευρώ και πενήντα οχτώ
λεπτών (201,58€) που είναι και το ορθό.
2) Ο κ. Γεωργίου Ανδρέας του Ευθυμίου με ΑΦΜ 104675046, ο
οποίος διατηρεί καφενείο επί της οδού Περικλέους 6 στο Αίγιο ζήτησε
διαγραφή τέλους 0,5% , έτους 2013 συνολικού ποσού τριάντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών ( 31,87 €).
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Για τη χρήση 2013 τα ακαθάριστα έσοδα όπως αναζητήθηκαν από
την υπηρεσία μας στην ΔΟΥ Αιγίου, ανέρχονται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών
(9.367,97€) και ο αναλογούν φόρος που προκύπτει είναι σαράντα έξι ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (46,61€).
Σύμφωνα όμως με το αντίγραφο της εκκαθαριστικής δήλωσης
ΦΠΑ έτους 2013 το αντίγραφο του βιβλίου εσόδων-εξόδων έτους 2013
και βεβαίωση του λογιστή του, τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται και
από άλλη δραστηριότητα που δεν υπόκεινται σε απόδοση τέλους 0,5%
(εκμετάλλευση ταξί). Τα ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε απόδοση
τέλους 0,5% έτους 2013, ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και οχτώ λεπτών (2.963,08 €) και ο αναλογούν φόρος, στο ποσό των δέκα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (14,74 €).
Ως εκ τούτου εισηγούμαι τη διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013, συνολικού ποσού τριάντα ενός ευρώ και
ογδόντα λεπτών ( 31,87 €), ως αχρεωστήτως επιβληθέντος έτσι ώστε να
παραμείνει προς απόδοση τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
2013, το ποσό των δέκα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (14,74 €) που είναι και το ορθό ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου
Αιγιαλείας, είδε το σχετικό φάκελο με τα οικονομικά παραστατικά (αντίγραφα εκκαθαριστικών ΦΠΑ, αντίγραφα βιβλίων εσόδων εξόδων, βεβαιώσεις λογιστών κ.λ.π.) και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου
174 του Ν. 3463 /2006 Δ.Κ.Δ και του άρθρου 65 Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την
συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 2) Δημ. Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος & 3 ) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή ποσών 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
έτους 2013, στους παρακάτω φορολογουμένους:
1)Του κ. Καλαντζή Βασίλειου του Παναγιώτη με ΑΦΜ 074391630,
τη διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013, συνολικού ποσού οχτακοσίων πενήντα τριών και είκοσι ενός λεπτών
(853,21 €), ως αχρεωστήτως επιβληθέντος έτσι ώστε να παραμείνει προς
απόδοση τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων 2013, το ποσό των
διακοσίων ενός ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (201,58€) που είναι και
το ορθό.
4
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2)Του κ.Γεωργίου Ανδρέα του Ευθυμίου με ΑΦΜ 104675046, τη
διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013, συνολικού ποσού τριάντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών ( 31,87 €), ως αχρεωστήτως επιβληθέντος έτσι ώστε να παραμείνει προς απόδοση τέλους
0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων 2013, το ποσό των δέκα τεσσάρων
ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (14,74 €) που είναι και το ορθό.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 377/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

5
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 378
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσί1
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μου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: «Διαγραφή προστίμων άσκησης πλανοδίου εμπορίου άνευ αδείας, λόγω μη ύπαρξης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το (54ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας , που έχει ως
εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με το Νόμο: 4264/2014 ο οποίος δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ: 118/15-5-14, η αρμοδιότητα είσπραξης των προστίμων υπαίθριου
πλανοδίου εμπορίου που επιβάλλονται από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών, όταν δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία, εκχωρείται στο εξής στον
Κρατικό Προϋπολογισμό.
Επομένως όσα πρόστιμα άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου
άνευ αδείας επιβλήθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου σε ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης του ως άνω Νόμου, ήτοι μετά την
15η -5ου 2014 και μας στάλθηκαν εκ παραδρομής και βεβαιώθηκαν θα
πρέπει να διαγραφούν.
Εισηγούμαι τις διαγραφές:
α) ποσού 5.000€ από την καρτέλα με αριθ.: 111385, του κου Καμπούρη Παναγιώτη του Νικολάου με ΑΦΜ: 100415141 (ημερομηνία βεβαίωσης παράβασης 14-6ου-2014).
β) ποσού 5.000€ από την καρτέλα με αριθ.: 111386, του κου
Μπατζιαλη Δημητρίου με ΑΦΜ: 029690898 (ημερομηνία βεβαίωσης
παράβασης 14-6ου-2014) ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου
Αιγιαλείας, είδε το σχετικό φάκελο με τα οικονομικά παραστατικά και
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του τον Νόμο 4264/2014 (ΦΕΚ: 118/15-514) και του άρθρου 65 Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 2) Δημ. Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος & 3 ) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα
Αποφασ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει τη διαγραφή των παρακάτω προστίμων άσκησης πλανοδίου εμπορίου άνευ αδείας, λόγω μη ύπαρξης Δημοτικής Αστυνομίας
του Δήμου Αιγιαλείας, ως εξής:
α) Του ποσού των 5.000€ από την καρτέλα με αριθ.: 111385, του
κου Καμπούρη Παναγιώτη του Νικολάου με ΑΦΜ: 100415141 (ημερο3
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μηνία βεβαίωσης παράβασης 14-6 -2014), &
β) Του ποσού των 5.000€ από την καρτέλα με αριθ.: 111386, του
κου Μπατζιαλη Δημητρίου με ΑΦΜ: 029690898 (ημερομηνία βεβαίωσης παράβασης 14-6ου-2014).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 378 /2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 380
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσί1
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μου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: «Διαγραφή τέλους αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 2012 ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το (56ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της κας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας , που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Η εταιρεία «Μαστροκυριάκος & Σια ΟΕ» με ΑΦΜ 099274940 κατέθεσε αίτηση υπ΄αριθμ. Πρωτ. 2951/2-2-15 με την οποία ζητά διαγραφές χρεώσεων. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε και
έλεγχο του αρχείου που τηρείται στην υπηρεσία μας διαπιστώθηκαν τα
εξής:
1) Το έτος 2010 η εταιρεία «Μαστροκυριάκος & Σια ΟΕ» προέβη
σε κατάληψη κοινοχρήστου χώρου (πλατεία Ζωοδόχου Πηγής ) συνολικής έκτασης 267,20 τμ χωρίς να έχει προηγουμένως εφοδιαστεί με άδεια
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, και η υπηρεσία μας σύμφωνα με τον Ν.
1080/80 επέβαλε στην εταιρεία «Μαστροκυριάκος & Σια ΟΕ» τέλος αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και διπλάσιο του τέλους πρόστιμο συνολικού ποσού 21.376,00 €. Στη συνέχεια η εταιρεία κατέθεσε
την υπ’ αριθμ. Ν88/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η απαίτηση του ποσού των
14.963,20 € που αφορά το παραπάνω πρόστιμο (ποσοστό 60%) επί του
συνολικού ποσού και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από αυτό μέχρι
να εκδικαστεί η υπόθεση.
2) To έτος 2012 η εταιρεία «Μαστροκυριάκος & Σια ΟΕ» προέβη
σε κατάληψη κοινοχρήστου χώρου (πλατεία Ζωοδόχου Πηγής ) συνολικής έκτασης 216,87 τμ χωρίς να έχει προηγουμένως εφοδιαστεί με άδεια
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με αυτοψία της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας ( έγγραφο υπ’ αριθμ πρωτ.: 34492/0808-2012).
Η υπηρεσία μας σύμφωνα με τον Ν. 1080/80 επέβαλε στην εταιρεία «Μαστροκυριάκος & Σια ΟΕ» τέλος αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου συνολικού ποσού 7.122,01 και διπλάσιο του τέλους πρόστιμο συνολικού ποσού 14.244,02.
3) Στη συνέχεια και ενώ η ως άνω εταιρεία εξακολουθούσε την αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και μετά από δεύτερη έκθεση
αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας (έγγραφο υπ’
αριθμ πρωτ.: 45638/29/10/2012) επιβλήθηκε στην εταιρεία «Μαστροκυριάκος & Σια ΟΕ» τέλος συνολικού ποσού 8.242,18 € και διπλάσιο
του τέλους πρόστιμο συνολικού ποσού 16.484,36 €. Σύμφωνα όμως με το
νόμο εφόσον κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους είχε επιβληθεί τέλος αυθαίρετης κατάληψης και εφόσον η αυθαίρετη κατάληψη συνεχιζόταν θα
έπρεπε να επιβληθεί μόνο διπλάσιο του τέλους πρόστιμο.
3
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Ως εκ τούτου ζητώ διαγραφή του δεύτερου τέλους αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2012, συνολικού ποσού 8.242,18 €
ως αχρεωστήτως επιβληθέντος ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Δ/ντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας,
είδε την αριθ.πρωτ.2951/2-2-2015 αίτηση της εταιρείας «Μαστροκυριάκος & ΣΙΑ Ο.Ε.», την υπ’ αριθ.Ν88/2011 απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών, τα υπ’ αριθ.πρωτ.34492/8-8-2012 & 45638 /2910-2012 έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Αιγιαλείας, το σχετικό φάκελο με τα οικονομικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
του Ν.1080/80, του Ν. 3463 /2006 Δ.Κ.Δ και του άρθρου 65 Ν.3852
/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης », ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1)
Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 2) Δημ. Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος & 3 )
Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή του δεύτερου τέλους αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2012, συνολικού ποσού 8.242,18 €, σε
βάρος της εταιρείας «Μαστροκυριάκος & Σια Ο.Ε» με ΑΦΜ 099274940,
ως αχρεωστήτως επιβληθέντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 380 /2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 386
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσί1
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μου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: «Διαγραφή χρεώσεων από τους βεβαιωτικούς
- χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το (62ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδημάρχου Δ.Ε. Διακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1.Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους
δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το
πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου.»
Κατόπιν των ανωτέρω ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε η λανθασμένη εγγραφή των κατωτέρω περιπτώσεων και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο
να προβεί στην διαγραφή των παρακάτω μεταβολών των βεβαιωτικών
καταλόγων της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας
ως εξής :
1.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ να διαγραφούν
60,00 € για το έτος 2014 που έχει χρεωθεί στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, λόγω λανθασμένης χρέωσης .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ 14468.
2.ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ να διαγραφούν 40,00
€ για το έτος 2008, να διαγραφούν 40,00 € για το έτος 2009, να διαγραφούν 40,00 € για το έτος 2010, να διαγραφούν 40,00€ για το έτος 2011,
να διαγραφούν 40,00€ για το έτος 2012, να διαγραφούν 40,00€ για το
έτος 2013, να διαγραφούν 40,00 € για το έτος 2014, που έχει χρεωθεί
στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, λόγω λανθασμένης χρέωσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ 38190 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου
Αιγιαλείας, είδε το σχετικό φάκελο με τα οικονομικά παραστατικά και
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463 /2006 Δ.Κ.Δ
και του άρθρου 65 Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτο3
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νική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 2) Δημ. Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος & 3 ) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή των παρακάτω χρεώσεων-μεταβολών
από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού
του Δήμου Αιγιαλείας, ως εξής :
1.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, διαγραφή ποσού
των 60,00 € για το έτος 2014, που έχει χρεωθεί στους Βεβαιωτικούς
Καταλόγους ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, λόγω λανθασμένης
χρέωσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ 14468.
2.ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, διαγραφή ποσού
40,00 €, για το έτος 2008, διαγραφή ποσού 40,00€ για το έτος 2009, διαγραφή ποσού 40,00 € για το έτος 2010, διαγραφή ποσού 40,00€ για το
έτος 2011, διαγραφή ποσού 40,00€ για το έτος 2012, διαγραφή ποσού
40,00€ για το έτος 2013, διαγραφή ποσού 40,00€ για το έτος 2014, που
έχει χρεωθεί στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, λόγω λανθασμένης χρέωσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ 38190
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 386 /2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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